
 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τον κ. Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

 

Θέμα:    Άλυτα και φλέγοντα προβλήματα 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά επιστολή του  Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας. 

 

Η επιστολή ζητάει να δοθεί λύση στα οικονομικά και οργανωτικά θέματα του 

υπουργείου, τα οποία προκαλούν αναστάτωση στο πολιτικό προσωπικό. Η 

οικονομική κατάσταση των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΝΑΝΠ είναι ιδιαίτερα 

δυσχερής αφού δεν λαμβάνουν δώρα εορτών και επιδόματα και αναμένουνε τις 

δεδουλευμένες υπερωρίες προηγούμενων ετών για να καλύψουν τις υποχρεώσεις 

τους. 

 

Επισυνάπτεται η επιστολή. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 21/10/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:
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           Πειραιάσ, 18 Οκτωβρίου 2022 

 

ΑΝΟΙΧΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

Τπ’ όψιν Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ  

κ. Ιωάννη Ιωςήφ Πλακιωτάκη 

Άλυτα φλζγοντα προβλήματα παρά τισ προειδοποιήςεισ μασ   

 

κ. Τπουργζ, 

θ παροφςα επιςτολι ςυντάςςεται και αποςτζλλεται, φςτερα από τθν παρζλευςθ τριϊν μθνϊν 

από τθν από 26 Ιουλίου 2022 Ανοιχτι Επιςτολι μασ, με τθν οποία ςασ κζςαμε αναλυτικά τα 

φλζγοντα προβλιματα των πολιτικϊν υπαλλιλων του ΤΝΑΝΠ. 

το τρίμθνο που ζχει μεςολαβιςει, όχι μόνο δεν δεχτικατε να ςυναντιςετε το Δ του ΠΤΤΕΝ, 

παρά τισ διαβεβαιϊςεισ του Διευκυντι του Γραφείου ςασ ότι θ ςυνάντθςθ κα 

πραγματοποιοφνταν εντόσ του επτεμβρίου, αλλά δεν προβικατε ςε καμία ενζργεια 

αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που ςασ γνωρίςαμε, με αποτζλεςμα να ζχουμε οδθγθκεί ςε 

περαιτζρω επιδείνωςθ των ιδθ οξυμζνων καταςτάςεων. 

υγκεκριμζνα για το πρϊτο από τα δζκα προβλιματα που είχαμε κζςει υπ’ όψιν ςασ, το οποίο 

αφοροφςε τθν άμεςη καταβολή δεδουλευμζνων υπερωριϊν και οδοιπορικϊν εξόδων ζτουσ 

2021, υπογραμμίηουμε ότι ζχουμε πλζον φτάςει ςτο τελευταίο δίμθνο τθσ χριςθσ οικονομικοφ 

ζτουσ 2022 και ακόμθ εκκρεμεί θ εκκακάριςθ και πλθρωμι των ανωτζρω δαπανϊν ζτουσ 2021. 

Επιπλζον, ςτο διάςτθμα που μεςολάβθςε, ςυςςωρεφτθκαν οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ υπερωριϊν 

και οδοιπορικϊν εξόδων αϋ εξαμινου 2022 και αναμζνεται ζωσ το τζλοσ Νοεμβρίου να 

επιδεινωκεί περαιτζρω το πρόβλθμα με τθν απαίτθςθ εκκακάριςθσ των αντίςτοιχων δαπανϊν 

βϋ εξαμινου 2022. Επιςθμαίνεται ότι οι εκκακαρίςεισ και αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ του 2021 και 

του 2022 κα πρζπει οπωςδιποτε να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ τα μζςα του Δεκεμβρίου, ϊςτε να 

μθν μεταφερκοφν και επιβαρφνουν τον Προχπολογιςμό του 2023, εκμθδενίηοντασ ςτθν πράξθ 

οποιαδιποτε δυνατότθτα για υπερωριακι απαςχόλθςθ και αποηθμίωςθ μζςα ςτο επόμενο 

ζτοσ. 

Οι προτάςεισ μασ για επίλυςθ των προβλθμάτων λειτουργίασ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν είναι 

ςυγκεκριμζνεσ και ζχουν τεκεί υπ’ όψιν ςασ από το 2020. Πάρα ταφτα ςτθν τελευταία ανοιχτι 

επιςτολι μασ (26 Ιουλίου 2022), επαναδιατυπϊςαμε τισ προτάςεισ μασ για άμεςθ αφξθςθ των 

οργανικϊν κζςεων των πολιτικϊν υπαλλιλων του ΤΝΑΝΠ, για ζκδοςθ ξεχωριςτισ προκιρυξθσ 



 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (Π..Τ.Τ.Ε.Ν.) 
 
 

 

προσ κάλυψθ των κενϊν οργανικϊν κζςεων του ΤΝΑΝΠ, για δθμιουργία Διεφκυνςθσ Ειδικϊν 

Οικονομικϊν Θεμάτων και για ολοκλιρωςθ και ζκδοςθ του νζου Οργανιςμοφ του Τπουργείου 

μασ. 

Επιπρόςκετα, ζχουμε επιςθμάνει ότι θ κατάργθςθ τθσ κζςθσ του Γενικοφ Γραμματζα και θ 

παράλλθλθ εξαίρεςθ του ΤΝΑΝΠ από τθ ςφςταςθ κζςθσ Τπθρεςιακοφ Γραμματζα, επιτείνουν τα 

προβλιματα, κακϊσ δεν υπάρχει ο απαιτοφμενοσ ςυντονιςμόσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του 

Τπουργείου. Ουςιαςτικά θ λειτουργία του Τπουργείου ζχει τεκεί πλζον ςτον «αυτόματο», χωρίσ 

να υπάρχει υπεφκυνοσ οφτε για να ςυντονίςει τισ οργανικζσ μονάδεσ, οφτε για να αναλάβει τισ 

ευκφνεσ για τθν προβλθματικι λειτουργία τουσ, με τισ πόρτεσ του δικοφ ςασ γραφείου να 

παραμζνουν κλειςτζσ. 

Προςφάτωσ δε, κυκλοφόρθςε από το Γραφείο ςασ υπό επεξεργαςία ςχζδιο νόμου του ΤΝΑΝΠ, 

το οποίο αφενόσ δεν περιλαμβάνει καμία από τισ προτάςεισ μασ και αφετζρου ουδζποτε τζκθκε 

υπ’ όψιν μασ, ϊςτε να εκφράςουμε τισ απόψεισ μασ επί αυτοφ. ε αυτό το ςχζδιο νόμου 

περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων διατάξεισ, οι οποίεσ αφοροφν άμεςα το μζλλον του πολιτικοφ 

προςωπικοφ του ΤΝΑΝΠ και επιχειροφν να τροποποιιςουν τον υφιςτάμενο Οργανιςμό του 

Τπουργείου αποςπαςματικά και χωρίσ ολοκλθρωμζνο ςχζδιο.  

Ενδεικτικά αναφερόμαςτε ςτισ διατάξεισ που προβλζπουν: 

α.  Σθ ςφςταςθ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Εποπτείασ Λιμενικϊν Τπθρεςιϊν και Ρυκμιςτικϊν 

Μζτρων εντόσ τθσ ΓΓΛΛΠΝΕ, εκφράηοντασ τθν κάκετθ αντίρρθςι μασ για τθν προτεινόμενθ 

ςτελζχωςι τθσ με δικθγόρουσ με ζμμιςκθ εντολι, οι οποίοι κα καταλαμβάνουν κζςεισ ευκφνθσ 

και κα παρεμβάλλονται ςτθ διοικθτικι ιεραρχία, ςτρεβλϊνοντασ και καταςτρατθγϊντασ βαςικζσ 

αρχζσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Κάκετθ αντίρρθςθ επίςθσ εκφράηουμε ςτθ μθ δθμιουργία νζων 

οργανικϊν κζςεων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ νζασ Διεφκυνςθσ, κακϊσ οι είκοςι (20) 

κζςεισ που δθμιουργοφνται μειϊνουν αντιςτοίχωσ τισ υπάρχουςεσ οργανικζσ κζςεισ τθσ ΔΑΛ, οι 

οποίεσ αποτελοφν κζςεισ του Τπουργείου. 

β. Σθν απόςπαςθ ι διάκεςθ ςτελεχϊν του Λ-ΕΛΑΚΣ ςτισ υπθρεςίεσ που δεν διακζτουν επαρκι 

ςτελζχωςθ ςε πολιτικό προςωπικό, ηθτϊντασ ρθτά τθν άμεςθ απόςυρςθ τθσ διάταξθσ, με 

παράλλθλθ προϊκθςθ των διαδικαςιϊν ςτελζχωςθσ του ΤΝΑΝΠ με πολιτικό προςωπικό μζςω 

προςλιψεων και μετατάξεων. Ζωσ τθν αφξθςθ των οργανικϊν κζςεων και τθν πρόςλθψθ νζων 

πολιτικϊν υπαλλιλων, προτείνουμε τα ςτελζχθ του Λ ΕΛΑΚΣ να υποςτθρίηουν το ζργο των 

υποςτελεχομζνων υπθρεςιϊν, όπωσ ςυμβαίνει και ςιμερα, με τθν εφαρμογι των υφιςτάμενων 

διατάξεων.  

Με τισ ανωτζρω προτεινόμενεσ διατάξεισ επιχειρείται θ δικεν επίλυςθ προβλθμάτων 

υποςτελζχωςθσ των οργανικϊν μονάδων των πολιτικϊν υπαλλιλων. Ωςτόςο από το 2019 που 

είςαςτε Τπουργόσ ςτο ΤΝΑΝΠ, δεν ζχετε προβεί ςε καμία ενζργεια για αφξθςθ των οργανικϊν 

κζςεων και για νζεσ προςλιψεισ για τθν κάλυψθ των υφιςτάμενων κενϊν κζςεων των 
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πολιτικϊν υπαλλιλων. Αντικζτωσ, ζχετε επανειλθμμζνωσ αυξιςει τισ οργανικζσ κζςεισ και 

προχωριςει ςε προςλιψεισ νζων ςτελεχϊν του Λ ΕΛΑΚΣ. Βάςιμα λοιπόν κεωροφμε ότι 

ακολουκείται ζνα μελετθμζνο ςχζδιο ςταδιακοφ αφανιςμοφ των πολιτικϊν υπαλλιλων από το 

ΤΝΑΝΠ και αντικατάςταςισ τουσ από ςτελζχθ του Λ ΕΛΑΚΣ ι από εκλεκτοφσ ιδιϊτεσ τθσ 

εκάςτοτε πολιτικισ θγεςίασ.  

κ. Τπουργζ, 

ςασ καλοφμε, ωσ επικεφαλισ του κρατικοφ φορζα τθσ Ναυτιλίασ να δϊςετε λφςεισ ςτα 

οικονομικά και οργανωτικά κζματα του Τπουργείου, τα οποία προκαλοφν αναςτάτωςθ ςτο 

πολιτικό προςωπικό.  

Επιςθμαίνουμε ότι θ οικονομικι κατάςταςθ των πολιτικϊν υπαλλιλων του ΤΝΑΝΠ, είναι 

ιδιαίτερα δυςχερισ, κακϊσ πζραν του βαςικοφ μθνιαίου μιςκοφ, δεν λαμβάνουμε επιδόματα 

και δϊρα εορτϊν και ωσ εκ τοφτου αναμζνουμε τισ δεδουλευμζνεσ υπερωρίεσ προθγοφμενων 

ετϊν για να καλφψουμε τισ οικογενειακζσ μασ υποχρεϊςεισ ςε μια περίοδο που ο ενεργειακόσ 

πλθκωριςμόσ καλπάηει εξαχλϊνοντασ τα ειςοδιματά μασ.  

Η παροφςα επιςτολι, θ οποία κοινοποιείται ςτο Γραφείο Πρωκυπουργοφ, υπζχει κζςθ 

αιτιματοσ ςυνάντθςθσ με τον Πρωκυπουργό, κακϊσ ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Πολιτικισ εξακολουκεί να αρνείται ςιωπθρά τθ ςυνάντθςθ με τουσ εκπροςϊπουσ των πολιτικϊν 

υπαλλιλων. 

 

Η παροφςα κοινοποιείται ςτα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και ςτα μζλθ τθσ αρμόδιασ 

Κοινοβουλευτικισ Επιτροπισ, με τθν παράκλθςθ για πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων ανεφρεςθσ 

λφςεων ςτα προβλιματά μασ. 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΖΩΗ Ν. ΠΕΝΣΟΣΗ 
 

O ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 

ΙΩΗΦ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

 




